
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INOVATIVNI PROJEKT ZA MALU OPĆINU VELIKE 
ZAPOSLENOSTI 
 

Mala, ali snažna, Općina Lovas na istoku zemlje jedno je od rijetkih mjesta 
u Hrvatskoj koje se može pohvaliti da u posljednjih pet godina bilježi nisku 
stopu nezaposlenosti. Teško stradala u Domovinskom ratu, a nekoć 
izuzetno bogata općina koja je još početkom 20. stoljeća imala telefonsku 
centralu i električnu mrežu, danas je ponovno u fazi gospodarskog uzleta.  
 

Europska unija prepoznala je potencijal i kvalitetu Općine Lovas te odobrila gotovo tri 
milijuna kuna bespovratnih sredstava za izgradnju Regionalnog centra za potporu 
poslovanju s ciljem promoviranja gospodarskih aktivnosti u Općini Lovas.          

 

Krajem 2012. godine, po završetku izgradnje Regionalnog centra za potporu 
poslovanju, lokalno malo i srednje poduzetništvo trebalo bi znatno ojačati te na taj način 
doprinijeti daljnjem razvoju ovoga kraja, osobito u poljoprivrednom sektoru koji čini vrlo 
važnu gospodarsku komponentu Općine Lovas. U sklopu Centra postojeći će poduzetnici, 
kroz razne edukacije i brojne druge usluge, profitirati savladavanjem novih poduzetničkih 
znanja i menadžerskih vještina, kojima bi trebala i ojačati suradnja između institucija, javnih 
tijela i privatnih tvrtki koje djeluju na području Općine Lovas. Pružanjem spomenutih 
poslovnih, tehničkih, edukativnih i ostalih usluga i novi će poduzetnici, korisnici Centra, 
dobiti jedinstvenu priliku za uspješan početak poslovanja temeljen na znanju o tome kako 
izbjeći početničke pogreške. 
 
Osim pune potpore poduzetništvu, cilj ovog Centra je unapređenje ljudskih resursa putem 
organizacije mnogobrojnih radionica i drugih oblika poduzetničke edukacije kako bi se 
ojačale poduzetničke i menadžerske sposobnosti lokalnih gospodarstvenika, ali i ostalih 
zainteresiranih.  
 
Poslovna zgrada sa šest ureda i velikom konferencijskom salom prostirat će se na gotovo 
500 četvornih metara, a bit će smještena u poslovnoj zoni Lovas. Partneri na ovom vrlo 
važnom projektu za općinu Lovas, ali i za čitavu regiju su Vukovarsko-srijemska županija, 
Općina Tompojevci, Ured za međunarodnu suradnju TNTL, Udruga vinogradara i vinara 
TNTL te Udruga korisnika sustava za navodnjavanje Opatovac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Projekt koordinira  

Ministarstvo regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva 
 
Kontakt osoba: 
davorka.hajdukovic@mrrsvg.hr 
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Projekt 

NAZIV  IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA 
POTPORU POSLOVANJU S CILJEM 
PROMOVIRANJA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI 
U OPĆINI LOVAS 

PROGRAM   IPA IIIC – OPERATIVNI PROGRAM  ZA 
REGIONALNU KONKURENTNOST 2007-2011 

PRIORITET  1 Unaprjeđenje razvojnog potencijala slabije 
razvijenih područja 

MJERA  1.1 Poslovna infrastruktura 

VRIJEDNOST  543.229,25 EUR  

KORISNIK   Općina Lovas 

ODGOVORNO TIJELO   Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva 

PROVODI   Središnja agencija za financiranje i ugovaranje 

KONTAKT   davorka.hajdukovic@mrrsvg.hr  

MJESTO PROVEDBE   Lovas, Vukovarsko-srijemska županija  

 
Svrha 

CILJEVI  - jačanje malog i srednjeg poduzetništva u regiji 
- pomoć poduzetnicima početnicima 
- podrška postojećim poduzetnicima i malim 
tvrtkama 
- poticanje inovativnih djelatnosti 
- uspostavljanje institucija za potpunu poslovnu  
podršku te jačanje poduzetničkih i upravljačkih 
sposobnosti lokalnih gospodarstvenika 
- jačanje suradnje između institucija, javnih tijela i 
privatnih tvrtki u području općine Lovas 

OČEKIVANI REZULTATI  - izgradnja Centra veličine 465 četvornih metara s 
pet zaposlenika na poslovima edukacije 
- poboljšana znanja i vještine lokalnih 
gospodarstvenika 

GLAVNE AKTIVNOSTI  - upravljanje i koordinacija projekta 
- fizička i institucionalna izgradnja Centra 
- edukacija i izgradnja kapaciteta 

KRAJNJI KORISNICI  - lokalno stanovništvo 
- lokalna samouprava 
- lokalne razvojne agencije 
- udruge poduzetnika 
- mala i srednja poduzeća 


